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Projede herhangi bir maliyet öngörülmemektedir. Olası durumda İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri, Okul Aile Birlikleri ve Sponsorlar
tarafından karşılanacaktır.
Bu proje Niğde İlindeki tüm özel, resmî ortaokul ve Liselerdeki öğrencilere
yönelik olarak Değerler Eğitimi kapsamında yapılacak olan “Değerler Eğitimi
Tiyatro Festivali” isimli çalışmalarını kapsamaktadır.
a) Öğrencilere; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı, demokratik ilkeleri, insan
haklarını, uluslararası sözleşmelere uygun olan haklarını çocuk haklarını
kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk
yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,
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b) Öğrencilere; Gerçek hayatta rehberlik edecek millî, manevi ve evrensel
kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini kendine
güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, plânlı çalışma alışkanlığına ve
eleştirel bakış açısına sahip, hoşgörülü, diyaloga açık, estetik duyguları olan ve
üretken bireyler olmalarını sağlamak,
c) Öğrencilerin, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar
yapan, toplumsal tüm kaynakları ve zamanlarını etkin, yerinde ve verimli
kullanan kendisi,
Ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde
çalışan, bilimsel süreçlere ve ahlaki değerlere uygun olarak karar veren, temel
insanî değer ve erdemlerle donatılmış ve bu değerlere karşı duyarlı, iyi ve
mutlu vatandaşlar olarak yetiştirmelerini sağlamak,
d) Öğrencilerin kendilerine güvenen, akademik başarılar için sistemli
düşünebilen, plânlı çalışma alışkanlığına girişimci ve eleştirel bakış açısına
sahip, bireyler olmalarını sağlamak,
e) Öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığı kazandırarak, Türk dilini sevdirip,
doğru kullanabilen dilimizdeki yozlaşmaların önüne geçilmesini sağlayan
bireyler olmalarını sağlamak
f) Öğrencilerimizin, biricik olmasını, bu biricik ve teklerin çoklar olabilmesini ve
Çoklar içinde özel olmayı sağlayan okulun bir yaşam merkezi olarak; her
öğrencinin ayrı bir değer olduğunu kabul etmesini sağlamak.
g) Öğrencilerimize bir grup içinde bulunmayı, grup içinde görev almayı bu yolla
sosyal hayattan kopmamayı sağlamak
h) Öğrencilerimizin gösteri ve sahne sanatlarının bilincine sahip bireyler olarak
yetişmesini sağlamak
ı) Öğrencilerimizin öz bakım becerilerini örnekleri ile kazanmalarını sağlamak
i) Öğrencilerimizden liderlik vasfı olanlarının bu özelliğinin ortaya çıkarılmasını
sağlamak
j) Öğrencilerin kaynak tarama metin ve oyun yazarlığı becerilerinin
kazanmasını sağlamak
1) Oyun metinleri belirlenirken Vefa, Yardımlaşma, Hoşgörü, Sevgi,Saygı ve
Empati değerleri ile 2010/53 sayılı İlk Ders Genelgesi ve bu genelgede
belirtilen faaliyet örneklerine öncelik verilecektir.
2) Okulu temsil edecek oyun grubu öğrenciler tarafından oluşturularak bir
danışman öğretmen marifetince festivale katılacaktır.
3) Tiyatro oyunu hazırlanırken 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer
alan Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ile öğrencilerin hazır bulunuşluk
düzeyi, ilgi, yetenek ve öğrenim seviyeleri dikkate alınacaktır.
4) Yönetim ve organizasyon görevini Okul idaresi ve oyun ekibi tarafından

yapılacaktır.
5) Oyun sunumları serbest kategoride (Komedi, Dram, Müzikal, Epik,
Ortaoyunu, Gölge Oyunu vb. ) olacaktır.
6) Oyunların kostüm, dekor, donanım vb. giderleri oyun ekibi ve idare
tarafından giderilecektir.
7) Oyunun Kostüm ve dekorları kolay taşınır şekilde ayarlanacaktır.
8) Oyun metinleri yazılmış hazır metinler olabileceği gibi kişiler tarafından
yazılmış metinler de olabilir.
9) Festivale katılım gönüllülük esasına göre yapılacak, oyunlar 20 dakikayı
geçmeyecek uzunlukta olup, Okullardan gelen oyun sayısı 5 ekibin altında
olması durumunda festival iptal edilecektir.
10) Festivale katılan oyunlardan bazıları bir araya getirilerek bir oyun haline
getirilip gerekli şartlar sağlandığı durumlarda ilçeler ve diğer illerde gösterim
yapılabilecektir.
11) Festivale katılacak ekibin isim listesi ve oyun metni 24 Ocak 2014 Tarihine
kadar müdürlüğümüz Ar-Ge Birimine yazı ile teslim edilecektir.
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